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PELLENS bvba  is een dynamisch familiebedrijf dat sinds 1988 gespecialiseerd is in het plaatsen van 

ramen & deuren. Dagelijks staan we met ons hele team klaar voor onze klanten.   

Zowel voor nieuwbouw als renovatie bieden wij een meerwaarde voor onze klanten. Onze focus ligt op 

kwalitatief hoogstaande materialen (Schüco/AluK/Renson/…), duurzaamheid en lange-termijn visie. 

Service & klantgerichtheid, meerwaarde bieden, duurzame & oprechte klantenrelaties worden bij 

PELLENS hoog in het vaandel gedragen. 

Onze monteurs zijn hierin zeer belangrijke schakels, die onze visie dagelijks in 

praktijk brengen. Wij streven dan ook naar draaglijke werkomstandigheden om 

onze teams de mogelijkheid te geven deze kwaliteiten steeds weer in uitvoering 

waar te maken.  

Voor de dagelijkse plaatsing van ramen en deuren zoeken wij een monteur voor ramen en deuren, die 

als sterke schakel ons team komt vervolledigen. 

  

Functieomschrijving 

Als monteur ramen en deuren bestaat je takenpakket uit: 

• Monteren van ramen, deuren en toebehoren in pvc, hout en aluminium. Dit zowel in nieuwbouw 

als in renovatie 

• Plaatsen van de beglazingen en vulpanelen 

• Bescherming, en opkuisen van de bestaande woning bij renovatie 

• Uitbreken van bestaande raam- en deurgehelen bij renovatie 

• Eventuele binnen- en/of buitenafwerking zoals afkastingen en afkitten bij renovatie 

Indien bepaalde functies nog extra ondersteuning vereisen, wordt dit door onze collega’s met plezier 

verder aangeleerd, begeleid en ondersteund.  
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Profiel 

• Je hebt bij voorkeur ervaring in montage van ramen en deuren, of andere bouwelementen 

• Zowel zelfstandig, als in teamverband werken is aan jou besteed 

• Doorzetten en probleemoplossend denken geeft je de nodige drive 

• Door je handigheid kan je hoge kwaliteit afleveren 

• In je werk leg je de focus op de klant 

• Een ordelijke en propere werf achterlaten geeft je voldoening 

• Leergierigheid motiveert je om steeds weer beter de doen 

• Je kan je vlot uitdrukken in het Nederlands 

 

Aanbod 

• Een langdurige samenwerking in een gezond familiebedrijf met een open en aangename werksfeer 

in een jong en enthousiast team 

• Een werkomgeving waarin alle schakels van de ketting gewaardeerd worden 

• Opleiding door zowel ervaren collega’s als eventuele externe opleidingen 

• Een job waarbij overdreven zware lasten door machines worden gedragen 

• Heb je zin om deze uitdaging aan te gaan? Stuur dan je gemotiveerde sollicitatiebrief en CV naar 

info@pellens-ramen.be  
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